FOR ALL YOUR BEAUTY WISHES!

HET ELJOLIE TEAM
OUR STORY
Hi!
Elodie hier, als founder zal ik even het Eljolie verhaal delen met jullie. Ik startte mijn
schoonheidssalon, Eljolie Beautysalon, op in 2016. Eljolie komt voort vanuit ELodie en
JOLIE, wat mooi betekent. Onze Beauty Mansion 5 stars streeft naar exclusiviteit met een
hoge waarde.
Enkele maanden geleden mocht ik het Eljolie Team uitbreiden met Yentl (Allround
Expert) & Katrien (Skin Expert). Intussen wordt het salon versterkt door Justine
(Allround Expert) en Bert (Teeth Whitening). Het doel van Eljolie Beautysalon is om al
uw schoonheidswensen te laten uitkomen. Ik vind dat de innerlijke kracht van het
menszijn ook vanbuitenaf gestimuleerd kan worden. Jezelf vanbuiten laten goed voelen,
helpt je om je vanbinnen goed te laten voelen. Ik hecht enorm veel belang aan “het goed
in je vel voelen”. Hierdoor zal het team naast de behandeling altijd de tijd nemen om een
luisterend oor te bieden.
Kom naar jouw schoonheidsinstituut voor meer dan enkel een beauty behandeling! Blijf
ons volgen op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes en acties!
Veel liefs

BEAUTY MANSION

FOR ALL YOUR
BEAUTY
WISHES!

LASHES

WIMPERS
KLEUREN
Heb je lichte wimpers?
Dan is wimpers kleuren een
ideale oplossing voor jou!
De wimpers worden tot aan
de wortel gekleurd, net
waar je met mascara niet bij
kan.
Dit kan zowel zwart als
bruin, al geeft zwart wel een
mooier en langduriger
resultaat.

DUUR:
PRIJS:

15'
€ 15,-

WIMPERLIFTING
Geeft een natuurlijk uitzicht met lange
vollere wimpers die mooi omhoog
gekruld zijn.
De Wimperlifting met siliconenpads is niet
schadelijk voor de wimpers en geeft een
volledige voeding vanaf de haarwortel. De
vorm na de behandeling blijft minimaal 6-9
weken behouden. Perfect Eyelash gaat voor
duurzaamheid en natuurlijke materialen.
Veel andere merken maken gebruik van
chemische, voordeligere ingrediënten. Die
zijn echter niet goed voor de natuurlijke
wimperhaar en kunnen het haar ernstig
beschadigen.

Daarnaast is het voor klanten die
geen wimperextensions dragen een
zeer geliefde behandeling, omdat
deze weinig onderhoud behoeft en
de behandeling relatief kort duurt.
De behandeling is geschikt voor
ieder wimpersoort en -lengte.
Mascara
mag
gerust
(niet
noodzakelijk) voor nog meer effect,
zonder schade te geven aan de
behandeling. Wimperlifting kan
inclusief het kleuren van de
wimpers!

DUUR:
PRIJS:

45' / 1h
€ 50,- / €55,-

ONE-BY-ONE
LASH
EXTENSIONS
De One by One techniek is
een behandeling waarbij wij
één extension op één
natuurlijke
wimperhaar
plaatsen. Zo kunnen we de
wimpers verlengen, extra
krul en volume geven op
een manier die er toch nog
natuurlijk uit ziet. Het is
aangeraden om je wimper
set om de 3 weken bij te
werken. Bij een nieuwe set
ontvang je een gratis
verzorgingspakket om de
extensions dagelijks te
verzorgen.

DUUR:
PRIJS:

1h 30'
€ 90,-

RUSSIAN
VOLUME
LASH
EXTENSIONS
Ben je reeds ervaren met de
One by One extensions en wil
je nog meer volume kunnen
creëren? Dan is de Russian
Volume 2D-6D de perfecte
volgende stap voor jou! Deze
gespecialiseerde techniek houdt
in dat er een handgemaakte
waaier van extensions op de
natuurlijke
wimperhaar
geplaatst wordt.
2D betekent 2 haren per
natuurlijke wimper. Dit gaat
verder tot maximum 6 haren
per natuurlijke wimper (6D).
Het
is aangeraden om je
wimper set om de 3 weken bij
te werken. Bij een nieuwe set
ontvang
je
een
gratis
verzorgingspakket
om
de
extensions
dagelijks
te
verzorgen.

DUUR:
PRIJS:

1h 30'
€ 100,-

LASH REMOVAL
Even een pauze voor je wimpers? Of
had je eenmalig wimperextensions?

Laat de wimperextensions altijd
zorgvuldig verwijderen om de
natuurlijke wimpers niet te
beschadigen. Dit gebeurt op basis
van een speciale remover
waardoor
het
verwijderen
volledig pijnloos en onschadelijk
is.

DUUR:
PRIJS:

15'
€15,-

BROWS

BROW
SHAPING
Door het epileren van de
wenkbrauw
wordt
je
wenkbrauw volledig in model
gebracht. Het model van je
wenkbrauw wordt bepaald aan
de hand van de symmetrie van
jouw gelaat. Bij de epilatie
wordt gebruik gemaakt van
filmhars die geschikt is voor
gevoelige huid. Zo zijn de grote
delen en alle donsjes mooi
verwijderd. Tot slot wordt er
verder afgewerkt met het
pincet.

DUUR:
PRIJS:

15'
€ 15,-

BROW
TINTING

Lichte plekjes in je
wenkbrauw? Een te lichte
wenkbrauw? Dan is dit
ideaal om je wenkbrauw
volledig in shape te
brengen.
In combinatie met het
epileren (Eyebrow Package,
€ 10,-) wordt je wenkbrauw
mooi geaccentueerd op een
naturelle wijze.

DUUR:
PRIJS:

15'
€ 10,-

HENNA BROWS
Het creëren we de ideale wenkbrauw
voor 4-6 weken.
De Perfect Brow Henna is van de puurste
vorm, dit wilt zeggen: geen ammoniak, geen
lood en geen schadelijke chemicaliën. De
Perfect Brow Henna is tevens Cruelty Free
en vrij van parabenen. Dit alles, plus het feit
dat er geen gebruik gemaakt wordt van een
Oxidant ontwikkelaar, maakt de Perfect
Brow Henna één van de meeste milde en
effectieve manieren om wenkbrauwen en
wimpers te verven.

De wenkbrauwen worden opgemeten
volgens de symmetrie van je gelaat, hieruit
halen we de best passende vorm bij jouw
gelaat. Daarnaast wordt je wenkbrauw in
deze vorm geëpileerd. De ideale vorm wordt
voorgetekend waaruit je alsnog kan
besluiten of je deze vorm leuk vindt.
Vervolgens bepalen we het kleur, we nemen
hiervoor het kleur nauwst gelegen bij je
natuurlijke wenkbrauwkleur. De henna zal
4 weken behouden op de huid en 6 weken
op de haartjes. Het is dus aangeraden om de
henna om de 6 weken bij te werken.
Overweeg je om Powderbrows te laten
zetten? Probeer dan eerst even de Henna
Brows uit, zo zie je al een gelijkaardig effect!

DUUR:
PRIJS:

30'
€ 35,-

BROW
LAMINATION
Nieuwe behandeling!
Brow Lamination, ook wel de Brow Lift
genoemd, is een nieuwe, innovatieve
behandeling om de wenkbrauwen de
perfecte vorm te geven! Het resultaat
van deze indrukwekkende behandeling
zijn vollere, perfect gevormde en strak
uitgelijnde wenkbrauwen en dat tot wel
twee maanden lang!

DUUR:
PRIJS:

1h
€ 60,-

Brow Lamination is ideaal voor
personen
waarbij
de
wenkbrauwharen
in
verschillende richtingen groeien,
wat snel kan resulteren in een
‘rommelige’ look. De Brow
Lamination temt zelfs de meest
stugge wenkbrauwharen! Na de
behandeling is het nog steeds
mogelijk om de wenkbrauwen in
een ander model te borstelen, het
resultaat
blijft
dus
te
personaliseren naargelang de
gewenste look voor die dag. De
gehele behandeling duurt slecht
30
minuten,
inclusief
shapen/waxen en tinting is dat
45-60 minuten.

POWDERBROWS
Powderbrows is een manier voor semipermanente make-up van de wenkbrauwen.
Het behoudt gemiddeld 2 jaar. Je bepaalt
zelf de vorm en het kleur, vooraf wordt de
wenkbrauw voorgetekend en kan je zelf
beslissen of je deze vorm leuk vindt. Het
wordt niet pijnlijk ervaren doordat er een
verdovende gel wordt aangebracht.
De genezing duurt 1 week, nadien zie je het
effectieve resultaat. In de loop van die week
zijn de wenkbrauwen donkerder dan ze
uiteindelijk zullen zijn. Na enkele dagen zal
je wat korstjes opmerken, die zullen er
vanzelf afvallen. Dit komt doordat we
kiezen voor een dry-healing, wat ervoor
zorgt dat de wenkbrauwen langer zullen
houden. Indien gewenst kan er gerust
verzorgende crème meegegeven worden
waardoor je geen korstjes zal krijgen maar
de Powderbrows sneller zullen vervagen.
Na 5-6 weken kom je nog eens langs voor
een laatste bijwerking, hierbij worden de
lichtere plekjes opgevuld of de wenkbrauw
nog wat donkerder gemaakt. Dit zit dan ook
in de prijs inbegrepen.

DUUR:
PRIJS:

2h
€ 290,-

NAILS

MANICURE

Volledige verzorging van de
natuurlijke
nagels.
Opzuiveren,
vijlen
en
knippen van de nagels
inclusief handmassage en
lakken van de nagels met
verzorgende nagellak.
Een leuk kleurtje nagellak is
mogelijk voor €5,- extra.

DUUR:
PRIJS:

30'
€ 25,-

GELLISH

Graag
een
langdurige
verzorgde nagellook? Met
een dun gel kleurtje op je
eigen nagel, ben je 3-4
weken goed. Gellish is
zonder verlenging van de
nagel. Het zorgt voor
natuurlijk uitzicht en lichte
versteviging van de nagel.

DUUR:
PRIJS:

45'
€ 40,-

GEL MANICURE
Gelnagels op jouw eigen nagel!

Heb je lange nagels van nature?
Maar breken ze snel af? Dan is
een Gel Manicure ideaal!
Het verstevigt je natuurlijke
nagel en geeft daarbij een
verzorgde look met een mooi
kleurtje tot wel 4 à 5 weken.

DUUR:
PRIJS:

1h
€ 45,-

GEL MANICURE
BIJWERKING
Bijwerking van jouw gelnagels!

Heb je momenteel nog gelnagels?
Dan is dit de juiste behandeling
voor jou.
Hierbij halen we de gelnagels af
en plaatsen we een nieuwe set!
Zo ben je weer klaar voor de
komende 4 à 5 weken!

DUUR:
PRIJS:

1h 30'
€ 55,-

GEL MANICURE
MET
VERLENGING

Zie je liever je nagels wat langer?
Wij maken ze langer voor jou
met verstevigende gel!
Heel elegante en classy look in
combinatie met een mooi
kleurtje of met wat Nail art!

Graag wat langere nagels?

DUUR:
PRIJS:

1h 30'
€ 60,-

GEL
REMOVAL
Wil je graag je gelnagels
laten verwijderen?
Bij Eljolie verwijderen we
niet enkel de gel, we
brengen
enkele
verzorgingen aan op de
nagels die de nagels een
frisse boost zullen geven.
Hierbij passen we ook een
mini-manicure toe, zo kan u
zonder gelnagels het salon
toch met mooie, verzorgde
nagels verlaten. Nagellak is
zeker mogelijk als extraatje
voor €5.

DUUR:
PRIJS:

30'
€ 25,-

NAIL
POLISH

Nagellak kan je telkens als
extra toevoegen bij je
behandeling!
We maken hierbij gebruik
van Pronails Longwear
Nailpolish die op de handen
wel een week langer dan
gewone nagellak blijft
zitten.

DUUR:
PRIJS:

10'
€ 10,-

FEET

PEDICURE
Verzorging van de voeten incl.
voetmassage op luxe spa massagestoel!

DUUR:
PRIJS:

1h
€ 30,-

Eljolie Beautysalon heeft een
Luxe Massage Pedicurestoel!
Hierin worden al
jouw
voetverzorgingen gedaan!
Een
pedicure
bevat
het
opzuiveren van de nagels, vijlen,
knippen en het verwijderen van
lichte eelt. Dit na een uitgebreid
wellness voetbadje op onze luxe
stoel. Doorheen de pedicure kan
je zelf de massagestoel besturen.
Tot slot worden de voeten diep
gemasseerd voor een ultieme
beleving!

GEL PEDICURE
Gellish op de tenen voor een
langdurige verzorgde uitstraling!

DUUR:
PRIJS:

1h
€ 35,-

Graag een langdurige verzorgde
nagellook? Met een dun gel
kleurtje op je eigen nagel, ben je
4-5 weken goed. Zorgt voor
natuurlijk uitzicht en lichte
versteviging van de nagel. Bij een
gel pedicure voeren we ook een
korte pedicure uit, opzuiveren,
knippen en vijlen van de nagels.
Ook deze voetverzorging wordt
uitgevoerd in de luxe massage
pedicurestoel!
Geef je voeten meteen een glowup!

SPA LUXE
PEDICURE
Luxe voetverzorging in voetjacuzzi op
massagestoel!

DUUR:
PRIJS:

1h
€ 50,-

Een ultieme wellness beleveing op
onze luxe massage pedicure stoel.
Terwijl wij jouw voeten verwennen,
krijg je een stoelmassage. De Spa
Luxe Pedicure omvat een pedicure
met opzuiveren, knippen en vijlen
van de nagels en het verwijderen van
lichte eelt. Vervolgens wordt een
uitgebreide voetscrub, voetpakking
en voetmassage uitgevoerd. Zachte
voeten gegarandeerd! Daarbij wordt
steeds gebruik gemaakt van de
voetjacuzzi met aromatische geuren.
Kom volledig tot ontspanning!

NAIL
POLISH

Nagellak kan je telkens als
extra toevoegen bij je
behandeling!
We maken hierbij gebruik
van Pronails Longwear
Nailpolish die op de voeten
wel meer dan een week
langer dan gewone nagellak
blijft zitten.

DUUR:
PRIJS:

10'
€ 10,-

EXTRA'S

Extra's kunnen zijn:
- Last van veel eelt
- Probleemnagels
( schimmelnagel, ingegroeide
nagel, verhoornde nagel, ...)
- Nagelreconstructie (Bij verlies
van nagel)
- ...
Vraag gerust advies!

DUUR:
PRIJS:

10'
€ 10,-

GEL
REMOVAL
Wil je graag je gelnagels
laten verwijderen?
Bij Eljolie verwijderen we
niet enkel de gel, we
brengen
enkele
verzorgingen aan op de
nagels die de nagels een
frisse boost zullen geven.
Hierbij passen we ook een
mini-pedicure toe, zo kan u
zonder gelnagels het salon
toch met mooie, verzorgde
nagels verlaten. Nagellak is
zeker mogelijk als extraatje
voor €5.

DUUR:
PRIJS:

30'
€ 25,-

WAX

ONDERBENEN
Ben jij ook het scheren beu?
Met waxen kan je de
haargroei gaan verminderen
en de haartjes verdunnen.
Na het waxen blijven de
haartjes telkens langer en
langer weg wanneer je niet
meer scheert. Iemand die
langdurig waxt zal bijna
geen haren meer zichtbaar
hebben. Bij het waxen van
de onderbenen nemen wij
de knie mee. Start met
waxen om de twee weken
om de stugge haren te
verminderen. Uiteindelijk
kan je maandelijks of zelf
om
de
2
maanden
langskomen
voor
een
waxbeurt. Altijd elegante
onbehaarde benen!

DUUR:
PRIJS:

1h
€ 25,-

BOVENBENEN
Ben jij ook het scheren beu?
Met waxen kan je de
haargroei gaan verminderen
en de haartjes verdunnen.
Na het waxen blijven de
haartjes telkens langer en
langer weg wanneer je niet
meer scheert. Iemand die
langdurig waxt zal bijna
geen haren meer zichtbaar
hebben. Start met waxen
om de twee weken om de
stugge
haren
te
verminderen. Uiteindelijk
kan je maandelijks of zelf
om
de
2
maanden
langskomen
voor
een
waxbeurt. Altijd elegante
onbehaarde benen!

DUUR:
PRIJS:

1h
€ 20,-

OKSELS
Last van ingegroeide haren, ontstoken
haarzakjes, rode bultjes?

DUUR:
PRIJS:

15'
€ 15,-

Ben jij ook het scheren beu?
Met waxen kan je de haargroei
gaan verminderen en de haartjes
verdunnen. Na het waxen blijven
de haartjes telkens langer en
langer weg wanneer je niet meer
scheert. Iemand die langdurig
waxt zal bijna geen haren meer
zichtbaar hebben. Start met
waxen om de twee weken om de
stugge haren te verminderen.
Uiteindelijk kan je maandelijks
of zelf om de 2 maanden
langskomen voor een waxbeurt.
Altijd elegante oksels!

BOVENLIP
Last van ongewilde haartjes op de
bovenlip of te donkere haartjes?

Met waxen kan je de haargroei
gaan verminderen en de haartjes
verdunnen. Na het waxen blijven
de haartjes telkens langer en
langer weg wanneer je niet meer
scheert. Iemand die langdurig
waxt zal bijna geen haren meer
zichtbaar hebben. Start met
waxen om de twee weken om de
stugge haren te verminderen.
Uiteindelijk kan je maandelijks
of zelf om de 2 maanden
langskomen voor een waxbeurt.
Weg met de vrouwelijke snor!

DUUR:
PRIJS:

10'
€ 10,-

GELAATSDONSJES
Last van ongewilde haren
tijdens de menopauze of
hormonale schommelingen? Of
eerder last van donkere
gezichtsbeharing?
Met waxen kan je de haargroei
gaan verminderen en de
haartjes verdunnen. Na het
waxen blijven de haartjes
telkens langer en langer weg
wanneer je niet meer scheert.
Iemand die langdurig waxt zal
bijna geen haren meer
zichtbaar hebben. Start met
waxen om de twee weken om
de stugge haren te
verminderen. Uiteindelijk kan
je maandelijks of zelf om de 2
maanden langskomen voor een
waxbeurt.
Weg met ongewilde haartjes!

DUUR:
PRIJS:

10'
€ 10,-

FACIALS

FAST
FACIAL
MEET
MALIMA
Heb je graag een korte en
krachtige behandeling om
je huid even op te frissen?
Een ideale behandeling voor
het bepalen van jouw
huidtype & persoonlijk
huidadvies te ontvangen na
een eerste kennismaking
met onze Malima Skincare.

Aangepast aan jouw huidtype
+ gratis stalenpakket

DUUR:
PRIJS:

30'
€ 30,-

MALIMA
SKIN PURE
Heb
jij
last
van
onzuiverheden, comedonen
of zelf acne (mascne)? Dan
is deze verzorging iets voor
jou! Deze behandeling is
inclusief ledlight therapie
en persoonlijk huidadvies
voor thuisverzorging.!

Voor de vette/onzuivere huid
+ gratis stalenpakket
- reinging
- dieptereiniging
- peeling
- onzuiverheden verwijderen
- masker + ledlight therapie
- serum + dagcrème

DUUR:
PRIJS:

40'
€ 32,5

MALIMA
SKIN VITALIZING
Behandeling wordt aangepast aan jouw
huidtype! - reinging
- dieptereiniging
- peeling
- onzuiverheden verwijderen
- gelaatsmassage
- masker + ledlight therapie
- serum + dagcrème

Deze behandeling is gericht op
verzorging & verbetering van de
huid waarbij de producten zijn
afgestemd op huidtype en
huidbehoefte. In combinatie met
producten specifiek ontworpen
voor huidverbetering, kan de
huid terug in balans gebracht
worden. Daarnaast maken we
ook gebruik van ledlight therapie
om zo door te dringen tot in de
diepere
huidlagen.
Dankzij
persoonlijk advies voor je
thuisverzorgingsroutine kan je de
behandeling thuis verder zetten!

DUUR:
PRIJS:

1h
€ 46,5

MALIMA
SKIN SPECIAL
Geschikt voor de rijpere huid!

Heb je last van droogtelijnen,
rimpels of ouderdomsvlekjes?
Deze behandeling zorgt voor
meer spankracht en stimuleert de
werkstoffen. Onze hoogwaardige
anti-age producten geven in
combinatie met de ledlight
therapie & een micro-needle
roller een flinke boost aan je
huid!

DUUR:
PRIJS:

1h30
€ 83,5

MALIMA
SKIN
COMFORTING
Weldadige
behandeling
waarbij huidverbetering én
ontspanning centraal staan.
De producten worden
afgestemd op huidtype en
huidbehoefte. We starten
met de reiniging van het
gelaat. Vervolgens gaan we
gaan diep reinigen met een
scrub.
Een
aangepast
masker laten we even
pauzeren in combinatie met
Ledlight Therapie om tot in
de diepere huidlagen door
te dringen. Tijdens het
masker kan je genieten van
een hand- of voetmassage
met nadien een Alluring
gelaatsmassage.

voor elk huidtype
+ gratis stalenpakket

DUUR:
PRIJS:

1h30
€ 69,5

MALIMA
SKIN
SOLUTIONS
Heb
jij
last
van
onzuiverheden, comedonen
of zelf acne (mascne)? Dan
is deze verzorging iets voor
jou!

Kuurbehandeling (6-10 keer)
voor de vette/onzuivere huid
Enkel na advies van een van
onze specialistes!
- reinging
- dieptereiniging
- peeling
- onzuiverheden verwijderen
- chemische peeling
- serum + dagcrème

DUUR:
PRIJS:

30'
€ 39,5

MALIMA
SKIN SOLUTIONS +
Kuurbehandeling (4-10 keer)
voor de rijpere huid!
Enkel na advies van een van onze
specialistes!

- reinging
- dieptereiniging
- peeling
- onzuiverheden verwijderen
- chemische peeling
- serum + dagcrème

Verminderd/vervaagd:
onzuiverheden
- pigmentvlekjes
- droogtelijntjes
- fijne rimpeltjes
- rest acné
- littekens door acné
Kortom egaliseert de huid met
een frisse glow!

DUUR:
PRIJS:

30'
€ 39,5

MALIMA
SKIN REFRESH
Aangepast aan jouw huidtype
Enkel op aanraden van een van onze
specialistes!

Verminderd/vervaagd:
onzuiverheden
- pigmentvlekjes
- droogtelijntjes
- fijne rimpeltjes
- rest acné
- littekens door acné
Kortom egaliseert de huid met
een frisse glow!
Onderhoudsbehandeling na skin
solutions kuurbehandelingen.

DUUR:
PRIJS:

1h30
€ 69,5

BB GLOW
BB Glow omvat een korte
gelaatsverzorging waartussen de BB
Glow wordt toegepast. Met een
nano-naaldje (zeer fijne naaldjes bij
elkaar, niet voelbaar) gaat men
serums op basis van kruiden gaan
inwerken. Eerst een serum die vooral
op veroudering gaat werken of
eerder op onzuiverheden. Vervolgens
gaan we een serum met een kleurtje
in op dezelfde manier gaan
inwerken. Al deze serums bevatten
geen chemische stoffen. Welke
effecten creëert BB Glow? BB glow
geeft een natuurlijk BB crème effect.
Men gaat met andere woorden de
huid gaan egaliseren. Littekens van
bv. acné vervagen, rimpeltjes
verminderen en vlekjes of couperose
vervagen, hierdoor krijgt men een
gladde egale huid. Door de extra
bevochtiging die BB Glow geeft,
krijg je die natuurlijke 'GLOW'. BB
Glow behoudt na een kuur
gemiddeld 6-9 maanden. De kuur
bevat 3 sessies van BB Glow telkens
met 14 dagen tussentijd. Het Eljolieteam raadt de BB Glow aan om het
beste resultaat te bekomen. Hierdoor
bieden we een kleine korting aan, €
270 ipv € 300.

DUUR:
PRIJS:

1h /sessie
€ 100,- / € 270,-

TEETH WHITENING

TOUCH-UP

We werken met peroxidevrije
bleekgel, die het glazuur en de
vullingen niet aantast. Daarom is
tanden bleken met onze bleekgel zeer
veilig. De gel is ook geschikt voor
mensen met gevoelige tanden.
Bovendien kan de behandeling
probleemloos herhaald worden voor
een optimaal resultaat. Je hebt na 1
sessie (Touch-up) meteen een witter
resultaat!

DUUR:
PRIJS:

30' /sessie
€ 45,-

BASIC
TREATMENT

We werken met peroxidevrije
bleekgel, die het glazuur en de
vullingen niet aantast. Daarom is
tanden bleken met onze bleekgel
zeer veilig. De gel is ook geschikt
voor mensen met gevoelige tanden.
Bovendien kan de behandeling
probleemloos herhaald worden voor
een optimaal resultaat. Na 2 sessies
(Basic Treatment) krijg je een
schitterend resultaat!

DUUR:
PRIJS:

1h/ 2 sessies
€ 65,-

DIAMOND
TREATMENT

Ontdek jouw huidtype!
We werken met peroxidevrije
bleekgel, die het glazuur en de
vullingen niet aantast. Daarom is
tanden bleken met onze bleekgel
zeer veilig. De gel is ook geschikt
voor mensen met gevoelige
tanden. Bovendien kan de
behandeling
probleemloos
herhaald worden voor een
optimaal resultaat. Het resultaat
na 3 sessies (Diamond Treatment)
is prachtig!

DUUR:
PRIJS:

1h 30' / 3 sessies
€ 85,-

SHOP

SKINCARE
PRODUCTS
Vraag persoonlijk advies!

EFFECTIEVE
VERZORGING
HUIDVERBETERING
.

EN

Malima Skincare staat voor zo
natuurlijk
mogelijke,
meest
huidvriendelijke
verzorgingsproducten
met
huididentieke ingrediënten welke
optimaal resultaat genereren.
Daarom bevatten alle producten
maximale werkstof percentages
en de crèmes en serums tevens
een natuurlijke UV bescherming.
De Skincare producten zijn vrij
van parabenen, MIT, paraffine,
alcohol denat, en toegevoegde
kleurstoffen!

MAKE-UP
NATUURLIK LIEF VOOR JE
HUID.

Vraag persoonlijk advies!

Dankzij de minerale make-up
kunnen we de beste make-up
voor jullie huid aanbieden.
Professioneel, dermatologisch,
mild en veilig. Hou van je huid
en laat je huid ademen.

WELLNESS & SPA
DE ESSENTIE VAN PUUR
GENIETEN

Vraag persoonlijk advies!

De Malima Wellness & Spa range
biedt u een uitgebreide keuze aan
professionele producten die
intensieve
verzorging
en
optimale ontspanning bieden.

WELLNESS
ESSENCE (HOME)
Vraag persoonlijk advies!

HOME ASSORTIMENT VOOR
EEN HEERLIJKE HUISELIJKE
GEUR
Geniet van onze verschillende
geurbelevingen met onze home
sprays en geurkaarsen!

FOR KIDS
PURE VERZORGING VOOR
DE DELICATE KINDERHUID

Vraag persoonlijk advies!

Een babyhuid is veel dunner en
verliest gemakkelijker vocht dan
die van een volwassene. Daarom
heeft een kinderhuid speciaal
samengestelde producten nodig
die de natuurlijke huidbalans
respecteren en het vochtverlies
tot het minimum beperken. Ook
is een optimale bescherming
essentieel aangezien bij een
kinderhuid de talgproductie nog
maar zeer beperkt is. Hier
hebben we bij de For Kids
product
range
rekening
gehouden door gebruik te maken
van natuurlijke oliën die grote
affiniteit hebben met huideigen
talg.

LASH & BROW
CARE
Vraag persoonlijk advies!

Oliehoudende
verzorgingsproducten zijn niet
geschikt voor wimperextensions.
In onze shop vind je daarom onze
eigen verzorgingslijn, speciaal
voor
wimperextensions
en
wenkbrauwen.
Waaronder
eersteklas mascara, eyeliner en
removers zonder olie. Verder
hebben
we
een
wimpergroeiserum om de groei
van
de
wimper&
wenkbrauwharen te stimuleren!

Download de "Eljolie
Beautysalon" app in de app
store om al je afspraken
zelf te beheren!

0472 10 37 06
info@eljoliebeautysalon.com
Grote Steenweg 260,
9340 Oordegem (Lede)

WWW.ELJOLIEBEAUTYSALON.COM

FOR ALL YOUR BEAUTY WISHES!

